1. POSTNA NEDELJA
dan / god

1. postna
nedelja
1. 3. 2020

PONEDELJEK
Neža Praška, opatinja

TOREK
SREDA .

Kazimir, poljski kraljevič

ČETRTEK.

cerkev

ura mašni namen

† Marjo Matjašič
†† Ana in Franc in †† iz družine Novak
† Anita Hrvatin
za župnijsko družino
†† Franc Čeh, Marija Rajšp, Jože Divjak in
Sv. Maver 19.00
starši Divjak
Korte
18.00 †† iz družine Hrvatin, Korte 82a
sv. Maver 19.00 v čast Lurški Materi Božji
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

sv. Rok
sv. Maver

8.30
9.00
10.00
18.00

Izola, Korte; leto XXVII., št. 8, 1. – 8. marec 2020

POSTITI SE POMENI
HODITI PROTI VETRU
Verouk: je reden za vse skupine

19.00 †† iz družine Kleva, Malija 27

Verouk Korte: je reden

†† iz družine Maršič: Karel, Angela in
19.00 Jolanda
v čast Svetemu Duhu za blagoslov
19.00 za spreobrnjenje

Prvoobhajanci IZOLA:. Na 2. postno
nedeljo 8. marca imamo redno srečanje
ob 9h.

sv. Maver
prvi PETEK
prva SOBOTA Bolnica Izola 17.00 za bolnike in osebje: župnija Dekani
Perpetua in Felicita,
mučenki

2. postna
nedelja
8. 3. 2020

Prvoobhajanke Korte:. Na 3. postno
nedeljo 15. marca imamo redno srečanje
ob 8h.

Marija Aliet. 18.00 †† Margerita in Anton Šorgo
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30
9.00
10.00
18.00

†† iz družine Markežič in Jakac
†† Ana in Anton Brajko, Korte 2a
†† iz družine Viler
za župnijsko družino

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek, 6. 3. 2020, od 8h do 9.30
Zaradi virusne okužbe, ki je posebej nevarna za krhke v petek ne bom imel
rednega obiska bolnikov. Če kdo kljub temu želi obisk, naj me pokliče in bom
prišel. Bolniki, ki letos še niso prejeli bolniškega maziljenja lahko prosijo za ta
zakrament. Z veseljem vas bom obiskal tam kjer ste.
V domu so razglasili prepoved obiskov. Tudi redne svete maše v petek ne bo.
V nujnih primerih vam lahko prinesem zakramente tudi v domu in v bolnišnici.
Velja pa, da je najbolje za zakramente poskrbeti doma, še preden gremo v
bolnico, če je čas.
V sredo ob 20h bomo imeli gospodarski svet. Tudi za župnijski pastoralni svet
iščem prost večer. Če drugega ne, moramo pripraviti volitve za naslednjih pet
let, ker zdajšnjemu pastoralnemu svetu poteče mandat.
Molitvene skupine: Izola: Ob ponedeljkih je redna molitev zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k
češčenju pred sv. mašo.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17h
v Izoli imamo vsak petek in vsako nedeljo pred sveto mašo križev pot. Skupine in posamezniki, ki
vodite to lepo molitev se vpišete na list na mizi za oznanila.
Pevske vaje: bodo v sredo.
Vprašanje: Ko spremljamo Jezusa na križevem potu premišljujemo o njegovi Ljubezni do konca. Kaj nosi Jezus
na križevem potu? a) Križ; b) svečo; c) pepel; d) zaščitno masko;

BIRMANCI 2021: V sredo 4. marca začne spraševanje. Na spraševanje pride vsak posebej
ali v dvojicah. Pokličite, pošljite SMS ali se dogovorite drugače kdaj pridete. Do 8. 3.
Verouk za odrasle: bo v torek 10. 3. ob 19.45.
Lepo povabljeni na PDVŽ (postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju-ignacijanski
način) vsak torek po večerni maši, ki je ob 19h. Kadar v Izoli ni maše, se dobimo ob
19.45h. Srečanja so v župnijskih učilnicah.s. Polona, tel.031 472 201
Bralci: 1. postna nedelja: Željko in Romana; 2. postna nedelja: Majda in Lijana
Tisk. Imamo novo številko Družine, Ognjišča …
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372.
NAŠI RAJNI:
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR:
Marčela
Lozar,
Šared 19f, 88 let
SI56 0432 100 0 3185 503. Prihodnja nedelja je
Viktorija Slavec, Šared 44, 83 let
kvaterna nedelja. Miloščina je namenjena
vzgoji in izobraževanju novih duhovnikov.
Gospod, daj jima večni pokoj!

†

Svetovni molitveni dan žensk bo v
četrtek 5. marca v župniji Koper sveti Marko.
Vaša oljčna vejica:. Župnija Korte sodeluje v akciji istrskih župnij, ki oskrbujejo
celinske župnije z oljčnimi vejicami. Pripraviti moramo 20 tisoč vejic, ki jih v soboto
28. marca odpeljemo v Ljubljano z okolico. Kortežanom bomo tudi letos pomagali iz
Izole.. Nagovarjamo vas, da bi vsaj delno pustili obrezovanje oljk za tisti teden po
22. marcu. Prav tako prihranite, če imate kaj lovorja in rožmarina.
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)
janez.kobal@skavt.net . (s. uršulinke: 05/ 641 40 73). Odgovarja Janez Kobal, župnik, Izola. 500 izvodov. Dobite
nas na internetu: http://zupnija-izola.rkc.si : Iz Izole upravljamo tudi župnijo Korte.

Slovenska škofovska konferenca je za
duhovnike in vernike pripravila navodila za
preprečevanja širjenja korona virusa
COVID-19. V navodilu so zapisana
nekatera določila, ki veljajo za verske
obrede, sestanke in druge združevanja
vernikov. Posebej je izpostavljeno to, da
naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje.
1. Za vse katoličane veljajo splošna
navodila za preprečevanje virusnih okužb,
ki so objavljena na spletni strani Inštituta
za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/).
2. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki
kažejo znake nalezljive bolezni.
3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in
ust.
4. V primeru, da zbolimo oziroma imamo
že prve znake obolelosti, ostanemo doma.
5. Upoštevamo pravila higiene kašlja.
6. Redno si umivamo roke z milom in
vodo.
7. V primeru, da voda in milo nista
dostopna, za razkuževanje rok uporabimo
namensko razkužilo za roke. Sredstva za
čiščenje/razkuževanje površin niso
namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
8. V cerkvah in pri bogoslužju se
upoštevajo naslednja navodila:
a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z
blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev.
Verniki naj se pri vstopu v cerkev
spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar
nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno
vodo.

MOLITEV ZA POMOČ PRI
PANDEMIJI 2020
Nebeški Oče, verujemo, da si Ti
dober Bog, ki skrbiš za svet, ki si ga
ustvaril in njegove prebivalce.
Zahvaljujemo se Ti, da se lahko
vedno obrnemo nate.
Oprosti nam, da pogosto pozabljamo
nate in te ne cenimo dovolj, še
posebej ko nam je dobro.
Prosimo te, o Bog, blagoslovi in
zaščiti vse ljudi pred smrtonosno
epidemijo. Blagoslovi nas, zaščiti
nas, varuj nas in bodi z nami. Odpri
nam oči za Tebe, da Te bomo
razumeli in doživljali kot živega
Boga.
Blagoslovi, varuj in poskrbi za vse
tiste, za katere nihče ne skrbi:
osamljene, brezdomce, revne, bolne,
šibke, starejše, otroke in ženske. Ti
Gospod si edini, ki nam lahko
pomagaš.
Na enak način, kot si pomiril vihar
pred očmi učencev, lahko to storiš
tudi sedaj pri smrtonosni epidemiji.
Daj, da te še drugi spoznajo kot
svojega Odrešenika in Gospoda.
V skladu s Tvojo božjo voljo Te
prosimo in se Ti zahvaljujemo, da
nas uslišuješ.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu
Duhu, … Amen.

b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki
opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo
prejemajo samo na roko.
9. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki
oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati
navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.
Z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajmo pri preprečevanju širjenja virusnih
okužb. Preventivni ukrepi se začnejo izvajati takoj in veljajo do preklica.

Papež Frančišek: Duhovni pomen puščave
Postni čas je štiridesetdnevna pot proti veliki noči, proti srcu liturgičnega leta in vere. To je
pot, ki sledi poti Jezusa, ki se je na začetku svojega javnega delovanja za štirideset dni
umaknil v puščavo, kjer je molil in se postil in kjer je bil skušan od hudiča.
Puščava je kraj Besede: Predstavljamo si, da smo v puščavi. Prvi občutek bi bil, da smo
obdani z veliko tišino: nobenega hrupa, razen vetra in našega dihanja. Puščava je kraj
ločitve od hrupa, ki nas obdaja. Je odsotnost besed, da bi naredili prostor neki drugi Besedi,
Božji besedi, ki nam kakor lahen vetrič boža srce (glej 1 Kr 19,12). Puščava je kraj Besede,
z veliko začetnico. V puščavi Mojzesu izroči »deset besed«, deset zapovedi. In ko se
ljudstvo od Njega oddalji ter postane kakor nezvesta nevesta, Bog pravi: »Zato, glej, jo
privabim, popeljem jo v puščavo in ji spregovorim na srce. Tam bo odgovarjala kakor v
dneh svoje mladosti« (Oz 2,16-17). V puščavi se posluša Božjo besedo, ki je kakor rahel
zvok. V puščavi se ponovno najde bližino z Bogom, Gospodovo ljubezen.
Posvetiti se ekologiji srca: Postni čas je primeren čas, da naredimo prostor Božji besedi. Je
čas, da ugasnemo televizor in odpremo Sveto pismo. Je čas, da se odtrgamo od telefona in
se povežemo z evangelijem. Je čas, da se odpovemo nekoristnim besedam, opravljanju,
govoričenju, obrekovanju ter Gospodu rečemo 'ti'. Je čas, da se posvetimo zdravi ekologiji
srca. Živimo namreč v okolju, ki je onesnaženo s preveč verbalnega nasilja, z mnogimi
žaljivimi in škodljivimi besedami, ki jih splet samo še povečuje. Danes se žali, kot če bi
rekli Dober dan. Potopljeni smo v prazne besede, reklame, varljiva sporočila. Navadili smo
se slišati vse o vsem in v nevarnosti smo, da nam zdrsne v posvetnost, ki nam izčrpava srce;
in za to, da bi ozdraveli, ni bypassa, samo tišina. S težavo razločimo glas Gospoda, ki nam
govori, glas vesti in glas dobrega. »Jezus nas s tem, ko nas kliče v puščavo, vabi, naj
prisluhnemo tistemu, kar je pomembno, bistveno. Hudiču, ki ga je skušal, je govoril:
'Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust' (Mt
4,4). Kakor kruh, bolj od kruha potrebujemo Božjo besedo, potrebno nam je govoriti z
Bogom: moliti. Kajti samo pred Bogom pridejo na svetlo nagnjenja srca in padejo
dvoličnosti duše. To je torej puščava, kraj življenja in ne smrti, kajti pogovarjati se v tišini z
Gospodom nam vrača življenje.
Puščava je kraj bistvenega: Poglejmo naša življenja: koliko nekoristnih stvari nas obdaja!
Hlepimo za tisočimi stvarmi, ki se nam zdijo potrebne, a v resnici to niso. Kako dobro bi
bilo za nas, da se osvobodimo mnogih odvečnih stvarnosti, da bi tako odkrili tisto, kar zares
šteje, da bi ponovno našli obraze tistih, ki so ob nas! Jezus je naš zgled tudi v tem, in sicer
s postom: Postiti se pomeni znati odpovedati se ničevim, odvečnim stvarem, da bi šli k
bistvenemu. Postiti se ne pomeni samo hujšati, ampak iti k bistvenemu. Pomeni iskati
lepoto v bolj preprostem življenju.
Puščava je kraj samote: Danes in blizu nas je veliko puščav. To so osebe, ki so same in
zapuščene. Koliko revnih in ostarelih je ob nas in živijo v tišini, ne da bi ustvarjali hrup,
odrinjeni in odvrženi! Govorjenje o njih ne pritegne občinstva. A puščava nas vodi k njim,
k mnogim, ki molčijo in v tišini prosijo našo pomoč. Veliko tihih pogledov, ki prosijo za
našo pomoč. Pot postne puščave je pot dejavne ljubezni do tistega, ki je slabotnejši.
Molitev, post, dela usmiljenja: to je pot v puščavo postnega časa. V puščavi se odpre pot, ki
nas vodi iz smrti v življenje. Vstopimo v puščavo z Jezusom, izstopili bomo z okušanjem
velike noči. Zgodilo se nam bo kakor tistim puščavam, ki spomladi zacvetijo, ko nenadoma
'iz ničesar' vzklijejo popki in rastline. Pogum, vstopimo v to puščavo postnega časa,
sledimo Jezusu v puščavo: z Njim bodo naše puščave zacvetele. vir: Radio Vatikan
POD ČRTO: Razburjen moški kliče v ordinacijo: "Gospod doktor, moja žena ima vročino!"
"Niti ne; približno meter petinšestdeset."

"Je visoka?"

